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Zákon č. 19/2023 Sb. 

Metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, odboru územního plánování (dále jen 

„ministerstvo“), k ustanovení § 2 odst. 1 písm. m) bodu 2 stavebního zákona, 

novelizovanému zákonem č. 19/2023 Sb. 

 

Dne 24. ledna 2023 nabyl účinnosti zákon č. 19/2023 Sb., tzv. Lex OZE I, kterým se mění zákon 

č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích 

a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další 

související zákony. Kromě energetického zákona, zákona o podporovaných zdrojích energie 

a zákona o hospodaření energií, změnil tento zákon též zákon č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Rozšíření definice technické infrastruktury 

Zákonem č. 19/2023 Sb. se v § 2 odst. 1 písm. m) bodě 2 stavebního zákona za slova 

„energetické vedení“ vkládají slova „výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů.“. Výsledné znění 

daného písmena je: 

2. technická infrastruktura, kterou jsou vedení a stavby a s nimi provozně související zařízení 

technického vybavení, například vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny odpadních vod, stavby 

ke snižování ohrožení území živelními nebo jinými pohromami, stavby a zařízení pro nakládání 

s odpady, trafostanice, energetické vedení výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů., 

komunikační vedení veřejné komunikační sítě a elektronické komunikační zařízení veřejné 

komunikační sítě, produktovody a zásobníky plynu; 

Novelizační bod zákona č. 19/2023 Sb., kterým byla tato změna provedena, je formulován 

legislativně chybně. Je v něm nadbytečná tečka, naopak chybí čárka. Zatímco nadbytečnost 

tečky za vkládaným souslovím je evidentní, v případě chybějící čárky mezi slovy „vedení“ 

a „výrobny“ se jedná o chybu závažnějšího charakteru, neboť dochází k zásadní významové 

změně předmětného ustanovení. V tomto případě tak ministerstvo muselo přihlédnout také 

k odůvodnění tohoto poslaneckého pozměňovacího návrhu, které je veřejně dostupné v systému 

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. S ohledem na toto odůvodnění je ministerstvo toho 

názoru, že záměrem zákonodárce nebylo zredukovat definici technické infrastruktury ve věci 

energetických vedení pouze na „energetická vedení výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů“, 

nýbrž naopak rozšířit příklady technické infrastruktury o výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů. 

Proto ministerstvo dovozuje, že správné znění dotčeného ustanovení má být: 

(1) V tomto zákoně se rozumí 

m) veřejnou infrastrukturou pozemky, stavby, zařízení, a to 

[…] 

2. technická infrastruktura, kterou jsou vedení a stavby a s nimi provozně související zařízení 

technického vybavení, například vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny odpadních vod, stavby 

ke snižování ohrožení území živelními nebo jinými pohromami, stavby a zařízení pro nakládání 

s odpady, trafostanice, energetické vedení, výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů, 

komunikační vedení veřejné komunikační sítě a elektronické komunikační zařízení veřejné 

komunikační sítě, produktovody a zásobníky plynu; 

[…] 

zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu. 
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Z výše uvedeného tedy plyne, že s účinností od 24. 1. 2023 jsou výrobny elektřiny 

z obnovitelných zdrojů součástí technické infrastruktury. 

Výrobna elektřiny je definována v § 2 odst. 2 písm. a) bod 18 energetického zákona jako 

energetické zařízení pro přeměnu různých forem energie na elektřinu, zahrnující všechna 

nezbytná zařízení. 

Obnovitelný zdroj je definován v zákoně č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v § 2 odst. 1 písm. a): 

„Pro účely tohoto zákona se rozumí obnovitelnými zdroji obnovitelné nefosilní zdroje energie, 

jimiž jsou energie větru, energie slunečního záření (termální a fotovoltaická), geotermální energie, 

energie okolního prostředí, energie z přílivu nebo vln a jiná energie z oceánů, energie vody, 

energie biomasy a paliv z ní vyráběných, energie skládkového plynu, energie kalového plynu 

z čistíren odpadních vod a energie bioplynu“. 

 
 
 
 

Metodické sdělení bylo zveřejněno 24. 2. 2023. 
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